ক োভিড ১৯ কেভিতে 2022 সোতের এসএসভস পরীিোর
ি
পুনভবন্যোসকৃে
পোঠ্যসূভি

welq : imvqb
welq †KvW : 137

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji Gm Gm wm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq †KvW: 137
c~Y©b¤^i: 100
ZË¡xq b¤^i: 75

welq: imvqb
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
েথম অধ্যোয়
রসোয়তনর ধোরণো










ভিেীয় অধ্যোয়
পদোতথ ির অবস্থো



welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
imvqb cwiwPwZ



imvq‡bi cwiwa বো কিত্রসমূহ



imvq‡bi mv‡_ weÁv‡bi Ab¨vb¨ kvLvi
(c`v_©weÁvb, RxeweÁvb, f~-weÁvb,
MwYZ BZ¨vw`) m¤úK©
imvqb cv‡Vi ¸iæZ¡
imvq‡b AbymÜvb বো M‡elYvi েভিয়ো
রসোয়ন পরীিোগোর ব্যবহোতর ও পরীিোগোতর
ব্যবহৃে ভবভিন্ন রোসোয়ভন দ্রব্য ব্যবহোতর
ি ো গ্রহণ
সে ে

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj










রসোয়তনর ধোরণো ব্যোখ্যো রতে পোরব।
রসোয়তনর কিত্রসমূহ ভিভিে রতে পোরব।
রসোয়তনর সোতথ ভবজ্ঞোতনর অন্য শোখোগুতেোর সম্প ি ব্যোখ্যো
রতে পোরব।
রসোয়ন পোতের গুরুত্ব ব্যোখ্যো রতে পোরব।
রসোয়তন অনুসন্ধোন ও গতবষণো েভিয়োর বণ িনো রতে পোরব।
ভবভিন্ন ধরতনর অনুসন্ধোনমূে োতের পভর ল্পনো েণয়ন,
অনুভমে ভসদ্ধোন্ত গেন ও পরীিো রতে পোরব।
েকৃভে ও বোস্তব েীবতনর ঘটনোবভে রসোয়তনর দৃভিতে ব্যোখ্যো
রতে আগ্রহ েদশিন রব।
ি ো
রসোয়তন ব্যোবহোভর োতের সময় েতয়োেনীয় সে ে
অবেম্বন রতে পোরব।
ণোর গভেেতের সোহোতে পদোতথ ির কিৌে অবস্থো ব্যোখ্যো
রতে পোরব।
ণোর গভেেতের সোহোতে ব্যোপন ও ভনিঃসরণ ব্যোখ্যো রতে
পোরব।
পদোতথ ির কিৌে অবস্থো ও েোতপর মতধ্য সম্প ি ব্যোখ্যো রতে
পোরব।
েোপমোত্রো বৃভদ্ধতে ব্যোপন হোর বৃভদ্ধ পরীিোর মোধ্যতম কদখোতে
পোরব।
ঠিন পদোতথ ির গেন ও ঊর্ধ্িপোেন এবং েরে পদোতথ ির
স্ফুটন েভিয়ো বণ িনো রতে পোরব।
ঠিন পদোতথ ির গেন ও ঊর্ধ্িপোেন এবং েরে পদোতথ ির
স্ফুটন েভিয়ো পরীিোর মোধ্যতম কদখোতে পোরব।
েকৃভেতে সংঘটিে বোস্তব ঘটনো রসোয়তনর দৃভিতে ভবতেষতণ
আগ্রহ েদশিন রতে পোরব।
রোসোয়ভন দ্রব্য ও থোতমিোভমটোর সঠি িোতব ব্যবহোর রতে













c`v_© ও পদোতথ ির অবস্থো
KYvi MwZZË¡
MwZZË¡ I c`v‡_©i †fŠZ Ae¯’v
e¨vcb I wbtmi‡Yi ev¯Íe NUbv
e¨vcb I wbtmiY
কমোমবোভের জ্বেন ও কমোতমর ভেন অবস্থো
গেন ও স্ফুটন, বোষ্পীিবন, Nbxfeb,
EaŸ©cvZb cÖwµqv
 পোেন ও EaŸ©cvZb
e¨venvwiK welqe¯‘
 wewfbœ ZvcgvÎvq KwVb I Zij
c`v_©KYvi e¨vcb nvi cixÿv |

e¨venvwiK: 25

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki µg

1

1g

1

2q

1

3q

1

4_©

1

5g

2

6ô-7g

2

2

8g-9g

10g-11k

gšÍe¨

e¨venvwiK
ZvwjKvi 1
b¤^i
cixÿv

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

তৃেীয় অধ্যোয়
পদোতথ ির গেন

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj
পোরব।
 কমৌতের ইংতরভে ও ল্যোটিন নোম কথত েোতদর েেী
ভেখতে পোরব।
 কমৌভে ও স্থোয়ী ভণ োগুতেোর ববভশিয বণ িনো রতে পোরব।
 পোরমোণভব সংখ্যো , ির সংখ্যো, আতপভি পোরমোণভব
ির ব্যোখ্যো রতে পোরব।
 আতপভি পোরমোণভবি ির কথত আতপভি আণভব ির
ভহসোব রতে পোরব।
 পরমোণু ইতে ট্রন, কেোটন ও ভনউট্রন সংখ্যো ভহসোব রতে
পোরব।
 আইতসোতটোতপর ব্যবহোর ব্যোখ্যো রতে পোরব।
 পরমোণুর গেন সম্পত ি রোদোরত োড ি ও কবোর পরমোণু
মতডতের বণ িনো রতে পোরব।
 রোদোরত োড ি ও কবোর পরমোণু মতডতের মতধ্য ক োনটি কবভশ
গ্রহণত োগ্য েো ব্যোখ্যো রতে পোরব।
 পরমোণু ভবভিন্ন িপথ এবং িপতথর ভবভিন্ন উপস্ততর
পরমোণুর ইতে ট্রনসমূহত ভবন্যোস রতে পোরব।






কমৌভে ও ক ৌভগ পদোথ ি
পরমোণু ও অণু
কমৌতের েেী
সংত ে

 পরমোণুর কিেতরর ণো
 cvigvYweK fi, Av‡cwÿK AvYweK fi,
Av‡cwÿK AvYweK fi wnmve
 cigvYyi B‡jKUªb, †cªvUb I wbDUªb
wnmve
 AvB‡mv‡Uvc
 কেেভিয় AvB‡mv‡Uv‡ci e¨envi
(wPwKrmv, K…wl, we`y¨r Drcv`‡b)
এবং এর েিোব
 cigvYyi g‡Wj
 iv`vi‡dvW© cigvYy g‡Wj I Gi
mxgve×Zv
 †evi cigvYy g‡Wj I Gi
mxgve×Zv
 kw³¯Í‡i B‡jKUªb web¨vm
 cigvYyi kw³¯Íi I উপশভিস্ততরর
ধোরণো
 kw³¯Í‡i B‡jKUªb aviY ÿgZv
 B‡jKUªb ভবন্যোতসর নীভে
 ইতে ট্রন ভবন্যোতসর সোধোরণ ভনয়তমর
ভ ছু ব্যভেিম

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki µg

1

12k

1

13k

1

14k

2

15k-16k

1

17k

2

18k-19k

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
িতুথ ি অধ্যোয়
প িোয় সোরভণ

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj












প িোয় সোরভণ ভব োতশর পটভূভম বণ িনো রতে পোরব।
কমৌতের সব িবভহিঃস্তর শভিস্ততরর ইতে ট্রন ভবন্যোতসর সোতথ
প িোয় সোরভণর েধোন গ্রুপগুতেোর সম্প ি ভনণ িয় রতে পোরব
(েথম 30 টি কমৌে)।
এ টি কমৌতের প িোয় শনোি রতে পোরব।
প িোয় সোরভণতে ক োতনো কমৌতের অবস্থোন কেতন এর কিৌে ও
রোসোয়ভন ধমি সম্পত ি ধোরণো রতে পোরব।
কমৌেসমূতহর ভবতশষ নোম রতণর োরণ বেতে পোরব।
প িোয় সোরভণর গুরুত্ব ব্যোখ্যো রতে পোরব।
প িোয় সোরভণর এ ই গ্রুতপর কমৌে িোরো গঠিে ক ৌতগর এ ই
ধরতনর ধমি েদশিন রতে পোরব।
পরীিতণর সময় োতির ন্ত্রপোভের সঠি ব্যবহোর রতে
পোরব।
ি ো অবেম্বন রতে পোরব।
পরীিণ োতে সে ে
প িোয় সোরভণ অনুসরণ তর কমৌেসমূতহর ধমি অনুমোতন আগ্রহ
েদশিন রতে পোরব।

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
 ch©vq mviwYi weKvk
 cUf~wg
 ch©vq mviwYi ˆewkó¨
 wewfbœ chv©q m~Î


cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki µg

1

20k

1

21k

2

22k-23k

2

24k-25k

1

26k

gšÍe¨

ch©vq mviwYi g~jwfwË

 প িোয় সোরভণর ভ ছু ব্যভেিম
 B‡jKUªb web¨vm †_‡K ch©vq mviwY‡Z
†gŠ‡ji Ae¯’vb wbY©q
 †kÖwY wbY©q
 ch©vq wbY©q
 †gŠ‡ji ch©vqe„Ë ag©
 wewfbœ †kÖwY‡Z Dcw¯’Z †gŠjmg~‡ni
we‡kl bvg (ÿviavZz, g„rÿviavZz,
g~`ªvavZz, n¨v‡jv‡Rb, wbw®ŒqM¨vm,
Ae¯’všÍi †gŠj)
 ch©vq mviwYi myweav
e¨venvwiK welqe¯‘
 avZe Kve©‡bU †hŠ‡Mi mv‡_ jNy Gwm‡Wi
wewµqvq Drcbœ M¨vm kbv³KiY|

পঞ্চম অধ্যোয়
রোসোয়ভন বন্ধন





ক োেযেো ইতে ট্রতনর ধোরণো ব্যোখ্যো রতে পোরব।
কমৌতের েেী , ক ৌগমূেত র সংত ে ও এগুতেোর ক োেনী
ব্যবহোর তর ক ৌতগর সংত ে ভেখতে পোরব।
ভনভিয় গ্যোতসর ভস্থভেশীেেো ব্যোখ্যো রতে পোরব।





†hvR¨Zv B‡jKUªb
ক োেনী বো ক োেযেো
ক ৌগমূে ও েোতদর ক োেনী

2

27k-28k

1

29k

e¨venvwiK
ZvwjKvi 2
b¤^i
cixÿv

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg




welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
ক ৌতগর রোসোয়ভন সংত ে
আণভব সংত ে ও গোেভন সংত ে



wbw¯Œq M¨vm Ges Gi w¯’wZkxjZv



AóK I দুই এর wbqg

1

31k



ivmvqwbK eÜb
 ivmvqwbK eÜb MV‡bi KviY
K¨vUvqb I Av¨bvqb

1

32k



AvqwbK eÜb
 AvqwbK eÜb MV‡bi cÖwµqv

1

33k



mg‡hvRx eÜb
 mg‡hvRx eÜb MV‡bi cÖwµqv

1

34k



AvqwbK I mg‡hvRx †hŠ‡Mi ˆewkó¨ Ges
ˆewk†ó¨i e¨vL¨v
 গেনোঙ্ক I স্ফুটনোঙ্ক
 `ªeYxqZv
 we`y¨Z cwievwnZv
 †Kjvm MVb

1

35k

1

36k

2

37k-38k

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj














অি ও দুইতয়র ভনয়তমর ধোরণো ব্যোখ্যো রতে পোরব।
রোসোয়ভন বন্ধন এবং েো গেতনর োরণ ব্যোখ্যো রতে
পোরব।
আয়ন ীিোতব এবং ক ন সৃভি হয় েো ব্যোখ্যো রতে পোরব।
আয়ভন বন্ধন গেতনর েভিয়ো বণ িনো রতে পোরব।
সমত োেী বন্ধন গেতনর েভিয়ো বণ িনো রতে পোরব।
আয়ভন ও সমত োেী বন্ধতনর সোতথ গেনোঙ্ক, স্ফুটনোঙ্ক,
দ্রোব্যেো , ভবদুযৎ পভরবোভহেো এবং ক েোস গেতনর ধমি ব্যোখ্যো
রতে পোরব।
ধোেব বন্ধতনর ধোরণো ব্যোখ্যো রতে পোরব।
ধোেব বন্ধতনর সোহোতে ধোতুর ভবদুযৎ পভরবোভহেো ব্যোখ্যো
রতে পোরব।
স্থোনীয়িোতব সহেেোপ্য দ্রতব্যর মতধ্য আয়ভন ও সমত োেী
ক ৌগ শনোি রতে পোরব।
আয়ভন ও সমত োেী বন্ধতনর সোতথ গেনোঙ্ক, স্ফুটনোঙ্ক,
দ্রোব্যেো , ভবদুযৎ পভরবোভহেো এবং ক েোস গেতনর ধমি ব্যোখ্যো
রতে পোরব।
আয়ভন ও সমত োেী বন্ধতনর সোতথ গেনোঙ্ক, স্ফুটনোঙ্ক,
দ্রোব্যেো , ভবদুযৎ পভরবোভহেো এবং ক েোস গেতনর ধমি ব্যোখ্যো
রতে পোরব।
স্থোনীয়িোতব সহেেোপ্য দ্রতব্যর মতধ্য আয়ভন ও সমত োেী
ক ৌগ শনোি রতে পোরব।






avZe eÜb
avZzi we`y¨r I Zvc cwievwnZvi KviY



¯’vbxqfv‡e mnRcÖvc¨ `ª‡e¨i g‡a¨
AvqwbK I mg‡hvRx †hŠM kbv³ KiY

e¨envwiK welqe¯‘
 †mvwWqvg †K¬vivBW/†divm mvj‡dU
je‡Yi †Kjvm MVb|

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki µg

1

30k

gšÍe¨

e¨venvwiK
ZvwjKvi
3I4

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

ষষ্ঠ অধ্যোয়
কমোতের ধোরণো ও
রোসোয়ভন গণনো

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj










কমোতের ধোরণো ব্যবহোর তর সরে গোভণভে ভহসোব রতে
পোরব।
ভনভদ িি ঘনমোত্রোর দ্রবণ েস্তুে রতে পোরব।
েদত্ত েথ্য ও উপোত্ত ব্যবহোর তর ক ৌতগ উপভস্থে কমৌতের
শে রো সংযুভে ভনণ িয় রতে পোরব।
শে রো সংযুভে ব্যবহোর তর স্থূে সংত ে ও আণভব
সংত ে ভনণ িয় রতে পোরব।
কমৌে ও ক ৌগমূেত র েেী , সংত ে ও ক োেনী ব্যবহোর
তর রোসোয়ভন সমী রণ ভেখতে এবং সমেো ভবধোন
রতে পোরব।
রোসোয়ভন সমী রতণর মোভত্র েোৎপ ি কথত ভবভিয় ও
উৎপোতদর িরভিভত্ত গোভণভে সমস্যো সমোধোন রতে
পোরব।
তুুঁতের ক েোস পোভনর শে রো পভরমোণ ভনণ িয় রতে পোরব।
ভনভি ব্যবহোর তর রোসোয়ভন দ্রব্য পভরমোপ রতে সিম
হব।

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
Ÿ¨venvwiK welqe¯‘
 `ªve¨Zv I we`y¨r cwievwnZv cixÿvi
gva¨‡g AvqwbK I mg‡hvRx †hŠM
kbv³KiY |
 †gvj I A¨v‡fv‡M‡Wªv msL¨v
 †gvj msL¨v wbY©q
 †gvjvi AvqZb
 †gvj, †gvjvi fi, A¨v‡fv‡M‡Wªv
msL¨v, †gvjvi AvqZb wfwËK
MvwYwZK mgm¨v
 কমোে এবং আণভব সংত ে
 †gvjvi `ªeY ev †gvjvwiwU
 †gvjvwiwUwfwËK MvwYvwZK mgm¨v
 †gŠ‡ji cÖZxK, †hŠMg~jK I †hŠ‡Mi
ms‡KZ
 †hŠ‡M Dcw¯’Z †gŠ‡ji kZKiv mshywZ
 ¯’’~j ms‡KZ I AvYweK ms‡KZ
 ¯’’~j ms‡KZ I AvYweK
ms‡KZwfwËK MvwYwZK mgm¨v
 ivmvqwbK mgxKiY
 ivmvqwbK mgxKi‡Yi mgZvweavb
 কমোে এবং রোসোয়ভন সমী রণ



ভেভমটিং ভবভিয়
ivmvqwbK mgxKi‡Yi gvwÎK Zvrch©
e¨envi K‡i Drcv‡`i cwigvY wbY©q
 †Kjvm cvwb
e¨venvwiK welqe¯‘
 Zuy‡Zi g‡a¨ †Kjvm cvwbi Dcw¯’wZ I
Zvi cwigvb cÖgvY|

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki µg

2

39k-40k

1

41k

1

42k

1

43k

2

44k-45k

2

46k-47k

1

48k

2

49Zg-50Zg

2

51 Zg- 52
Zg

gšÍe¨
b¤^i
cixÿv

e¨venvwiK
ZvwjKvi 5
b¤^i
cixÿv

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj


সপ্তম অধ্যোয়
রোসোয়ভন ভবভিয়ো 













কিৌে পভরবেিন ও রোসোয়ভন ভবভিয়োর পোথ ি য রতে
পোরব।
পদোতথ ির পভরবেিনত ভবতেষণ তর রোসোয়ভন ভবভিয়ো
শনোি রতে পোরব।
রোসোয়ভন ভবভিয়োর কেভণভবিোগ, করডক্স/নন-করডক্স,
এ মুখী, উিমুখী, েোপ উৎপোদী, েোপহোরী ভবভিয়োর সংজ্ঞো
ভদতে পোরব এবং ভবভিয়োর ভবভিন্ন ে োর শনোি রতে
পোরব।
রোসোয়ভন ভবভিয়োয় উৎপন্ন পদোতথ ির পভরমোণত েোশোতেভেয়োতরর নীভের আতেোত ব্যোখ্যো রতে পোরব।
পভরবেিন ভবতেষণ তর েোরণ-ভবেোরণ ভবভিয়োর ে োর
শনোি তর পোরব।
বোস্ততব ভবভিন্ন কিতত্র সংঘটিে ভবভিয়ো ব্যোখ্যো রতে পোরব।
বোস্তব কিতত্র সংঘটিে িভে র ভবভিয়োসমূহ ভনয়ন্ত্রণ বো
করোতধর উপোয় ভনধ িোরণ রতে পোরব। (কেোহোর বেভর
ভেভনতসর মভরিো পড়ো করোতধর থোথ ি উপোয় ভনধ িোরণ রতে
পোরব।)
রোসোয়ভন ভবভিয়োর হোর ব্যোখ্যো ও সংভেি হোতরর তুেনো
রতে পোরব।
ভবভিন্ন পদোথ ি ব্যবহোর তর ভবভিয়োর গভেতবগ বো হোর
পরীিো ও তুেনো রতে পোরব।
বদনভিন োতে ধোেব বস্তু ব্যবহোতর সতিেনেো েদশিন
রতে পোরব।
পরীিোর সোহোতে ভবভিয়োর হোতরর ভিন্নেো েদশিন রতে
পোরব।
অম্ল-িোর েশমন ভবভিয়ো এবং অধিঃতিপণ ভবভিয়ো েদশিন
রতে পোরব।












welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
পদোতথ ির cwieZ©b
 †fŠZ cwieZ©b I ivmvqwbK cwieZ©b
 †fŠZ cwieZ©b I ivmvqwbK
cwieZ©‡bi ˆewkó¨
ivmvqwbK wewµqvi †kÖwYwefvM
(Aat‡ÿcY, A¤ø-ÿvi cÖkgb I RviYweRviY) I eY©bv
RviY-weRviY wewµqv
 wewfbœ cÖKv‡ii RviY-weRviY
wewµqv
 RviY msL¨v I RviY msL¨v wnmve
 RviY-weRvi‡Yi B‡jKUªbxq gZev`
 RviY Aa©wewµqv I weRviY
Aa©wewµqv
RviY-weRviY wewµqv hyMcr N‡U ev¯Íe
†ÿ‡Î msNwUZ wKQz ivmvqwbK wewµqv
ভবতশষ ধরতনর রোসোয়ভন ভবভিয়ো
ev¯Íe †ÿ‡Î msNwUZ তয় টি ivmvqwbK
wewµqvi উদোহরণ
 ev¯Íe †ÿ‡Î msNwUZ ivmvqwbK
wewµqvi cÖfve
 ev¯Íe †ÿ‡Î msNwUZ ÿwZKi
ivmvqwbK wewµqv †iva I wbqš¿Y
(†jvnvi ˆZwi wRwb‡mi gwiPvcov I
Zv †iv‡ai h_vh_ Dcvq)
cÖK…wZ‡Z msNwUZ Ges M‡elYvMv‡i
msMwVZ ivmvqwbK wewµqvi nv‡ii Zzjbv
 wewµqvi MwZ‡eM ev wewµqvi nvi
 wewµqvi MwZ‡eM ev wewµqvi nvi
cixÿv

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki µg

1

53 Zg

1

54 Zg

1

55 Zg

1

56 Zg

2

57Zg-58Zg

1

59 Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

এ োদশ অধ্যোয়
খভনে সম্পদ:
েীবোশ্ম

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj













েীবোশ্ম জ্বোেোভনর ধোরণো ব্যোখ্যো রতে পোরব।
কপতট্রোভেয়োমত বেব ক ৌতগর ভমেণ ভহতসতব ব্যোখ্যো রতে
পোরব।
†c‡Uªvwjqv‡gi ব্যবহোর ব্যোখ্যো রতে পোরব।
হোইতরো োব িতনর ধরন ও কেভণভবিোগ ব্যোখ্যো রতে পোরব।
সম্পৃি ও অসম্পৃি হোইতরো োব িতনর েস্তুভের ভবভিয়ো ও ধমি
ব্যোখ্যো এবং এতদর মতধ্য পোথ ি য রতে পোরব।
হোইতডো োব িন কথত অযোেত োহে, অযোেভডহোইড ও বেব
এভসতডর েস্তুভের ক ৌশে ব্যোখ্যো রতে পোরব।
অযোেত োহে, অযোেভডহোইড ও বেব এভসতডর ব্যবহোর রতে
পোরব।
প্লোভি দ্রব্য ও েন্তু বেভরর রোসোয়ভন ভবভিয়ো এবং এর
ব্যবহোর বণ িনো রতে পোরব।
পভরতবতশর ওপর প্লোভি দ্রব্য অপব্যবহোতরর কু ে উতেখ
রতে পোরব।
েোকৃভে গ্যোস, কপতট্রোভেয়োম এবং য়েো ব্যবহোতরর সুভবধো,
অসুভবধো ও ব্যবহোতরর ক ৌশে ব্যোখ্যো রতে পোরব।
ি
পভরতবতশর উপর প্লোভি দ্রতব্যর েিোব সম্পভ ে
অনুসন্ধোনমূে োে রতে পোরব।

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
 েো শোতেভেয়োতরর নীভে ও নীভের
ব্যোখ্যো
e¨venvwiK welqe¯‘
 Kve©‡bU je‡Yi m‡½ cvwb I GwmW
wgwkªZ K‡i wewµqvi nvi cix¶v |

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki µg

1

60 Zg

 েীবোশ্ম জ্বোেোভন
 †c‡Uªvwjqv‡gi Dcv`vbmg~n
 †c‡Uªvwjqv‡gi e¨envi

1

63 Zg

 nvB‡WªvKve©b

1

64 Zg

2

61Zg-62Zg

 nvB‡WªvKve©‡bi †kªwYwefvM


m¤ú„³ I Am¤ú„³ nvB‡WªvKve©‡bi
cÖ¯‘wZi wewµqv I ag©

3

65 Zg 67Zg



A¨vj‡Kvnj, A¨vjwWnvBW I ˆRe
Gwm‡Wi cÖ¯‘wZ‡Z nvB‡WªvKve©‡bi e¨envi
 A¨vj‡Kvn‡ji e¨envi
 A¨vjwWnvB‡Wi e¨envi
 ˆRe Gwm‡Wi e¨envi
cÖvK…wZK M¨vm I †c‡Uªvwjqv‡gi h_vh_
e¨envi
পভেমোর
cøvw÷K `ªªe¨
cøvw÷K cÖ¯‘wZ (cwjgviKiY wewµqv)
cwi‡e‡ki Dci cøvw÷K `ª‡e¨i cÖfve

3

68Zg- 70
Zg

3

71 Zg-73
Zg







gšÍe¨

e¨venvwiK
ZvwjKvi 6
b¤^i
cixÿv

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj



পরীিোর মোধ্যতম বেব ও অজেব ক ৌতগর মতধ্য পোথ ি য তর
কদখোতে পোরব।
েীবোশ্ম জ্বোেোভনর সঠি ব্যবহোর সম্পত ি সতিেনেো েদশিন
রতে পোরব।

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
 প্লোভি ব্যবহোতরর সুভবধো ও অসুভবধো
 ˆRe I A‰Re †hŠ‡Mi g‡a¨ cv_©K¨
 cixÿvi gva¨‡g ˆRe I A‰Re †hŠ‡Mi
g‡a¨ cv_©K¨KiY

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki µg

2

74Zg-75Zg

gšÍe¨

me©‡gvU 75
e¨venvwi‡Ki ZvwjKv
1) wewfbœ ZvcgvÎvq KwVb I Zij c`v_©KYvi e¨vcb nvi cixÿv |
2) avZe Kve©‡bU †hŠ‡Mi mv‡_ jNy Gwm‡Wi wewµqvq Drcbœ M¨vm kbv³KiY |
3) †mvwWqvg †K¬vivBW/†divm mvj‡dU je‡Yi †Kjvm MVb|
4) `ªve¨Zv I we`y¨r cwievwnZv cixÿvi gva¨‡g AvqwbK I mg‡hvRx †hŠM kbv³KiY|
5) Zuy‡Zi g‡a¨ †Kjvm cvwbi Dcw¯’wZ I Zvi cwigvb cÖgvY|
6) Kve©‡bU je‡Yi m‡½ cvwb I GwmW wgwkªZ K‡i wewµqvi nvi cix¶v |

gvb eÈb: cÖkœc‡Îi aviv I gvb eÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

ZË¡xq K¬v‡mi mv‡_ DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨
e¨venvwiK KvR¸‡jv Ki‡Z n‡e|

